
“...Não eram dez os que foram 
curados? Onde estão os nove?” Lc 17.17

Na semana passada o Pb. Samuel 
nos orientou a que o período da 
primeira vigília do ano fosse de 
gratidão. Não sei quantos conhecem 
a história de um homem de 93 
anos num hospital da Itália. Após 
ser curado da COVID 19, o hospital 
apresentou uma conta pelo uso 
do respirador durante um dia, 
a quantia de quinhentos euros 
(cerca de três mil reais). O idoso 
então chorou. O médico, tentando 
consolá-lo disse para não chorar 
pela conta. O que o idoso disse fez 
todos os médicos e enfermeiros 
chorarem. “Eu não choro pela conta 
que tenho que pagar, porque essa 
conta eu posso pagar; eu choro por 
ter respirado livremente o ar de Deus 
por noventa e três anos e nunca 
paguei.” – Quinhentos Euros por um 
dia! Eu, Valdemberg, já respirei o ar 
de Deus por cinquenta e nove anos; 
isso acumula uma quantia de dez 
milhões seiscentos e vinte mil euros, 
ou seja, quase sessenta e quatro 
milhões de reais. E eu nunca agradeci 

a Deus por me deixar respirar. 
 Os que sofrem de bronquite 

e asmas são mais gratos pelo ar 
que respiram do que nós outros. 
Quando eles estão em crise e 
lutam para puxar o ar e conseguir 
respirar, tudo o que querem é que 
entre oxigênio nos pulmões, coisa 
tão simples que fazem sem pensar. 

Pode ser que durante esse tempo 
todo eu nunca tenha observado o 
custo de alguém respirar o ar de 
Deus. Foi preciso um vírus entrar 
na nossa história, e um homem 
contaminado ser internado para 
que eu soubesse o custo de respirar 
por um dia. Fiquei com vergonha de 
ter sido tão ingrato com Deus, que 
ao longo deste tempo todo, não só 
me deu ar, mas deu ar com paz, com 
alegria, me permitiu andar, falar, 
comer e sentir o sabor das coisas, 
me permitiu ver e ouvir sem auxílio 
de aparelhos até os quarenta e três 
anos, me deixou dormir a noite por 
todas as noites. Eu me lembro de ter 
perdido apenas uma noite ao longo 
de todos estes anos por motivos de 
saúde (catapora) – “Meu Deus, me 
perdoe por tamanha ingratidão!”.
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Já foi provada cientificamente que 
a gratidão faz bem para a alma do 
homem. Um neurologista muito 
conhecido disse: “A gratidão é um das 
emoções mais espetaculares que o ser 
humano pode experimentar. Tudo o 
que temos é suficiente para sermos 
gratos” – Isso não é nada banal. 
– Gratidão faz bem ao seu corpo. 
Por conta disso, esse neurologista 
aconselha a mantermos uma 
“caderneta da gratidão”, onde você 
vai anotar todas as coisas que lhe 
acontecem durante o dia para 
ser agradecido. Ele afirma que a 
gratidão “cria ondas de gratidão, 
que contagia outras pessoas.” – Seja 
mais grato a quem está ao seu 
lado, a quem lhe serve, a quem lhe 
faz bem, a quem passa por você. 

Ouça Jesus: “Não eram dez os que 
foram curados? Onde estão os nove? 
Não houve quem voltasse para dar 
glória a Deus, senão este estrangeiro?”  
Lc 17.17-18 – Agradecer a Deus é 
semelhante a dar-lhe a glória.  – 
“Em tudo dai graças, porque esta é 
a vontade de Deus em Cristo Jesus 
para convosco.” (1Ts 5.18). Este 
versículo é auto explicativo: A 
vontade de Deus é essa - Seja grato!

Comece o ano de 2021 com o 
sentimento de gratidão a Deus, por 
tudo o que Ele é e por tudo que 
tem feito. Agradeça as pequenas 
coisas, pois até nelas está revelado 
o cuidado de Deus para conosco.

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Renda graças e louvores ao Senhor Jesus por sua salvação;
2. Apresente ao Senhor a tua gratidão pessoal pelas vitórias em 2020;
3. Louve a Deus pela proteção que Ele exerceu em tua casa;
4. Ore ao Senhor pela liderança de nossa ICE SJC em 2021;
5. Clame o favor de Deus para nossos enfermos;
6. Adore a Deus por sua imensa graça e bondade;
7. Agradeça ao Senhor pela nova diretora da Mesa, e ore por eles;
8. Interceda junto a Deus em favor dos nossos enfermos;
9. Peça o cuidado e bênçãos de Deus sobre a EBD especial;
10. Ore a Deus pelos moradores de rua;
11. Clame ao Senhor que te envolva pessoalmente no tema do ano; 
12. Peça a Deus por Sua misericórdia para os desempregados; 
13. Dê graças a Deus por conta do Seu grande amor e misericórdia; 
14. Ore por fidelidade e compromisso dos membros com o Senhor;
15. Clame ao Senhor para colocar limites na expansão do COVID 19.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina,  Lourdes Polon, 
Maria Dilma, Dª.  Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma 
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa, Sérgio Haussmann, Eduardo Oliveira, 
Luiza Amara, Anderson e Luiza Custódio.

“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6) 



Notícias fique bem informado!

MESA DIRETORA – Em reunião ordinária 
a Mesa Administrativa elegeu sua 

Diretoria para o próximo biênio (2021/2022), 
que ficou assim composta: 1º Administrador 
do Patrimônio: Pb. Domingos Sávio Barbosa; 
2º Administrador: Dc. Renato Abraão 
Feres Laod; 1º Tesoureiro: Fábio Veríssimo 
de Lima; 2º Tesoureiro: Milton Carlos dos 
Santos Junior; 1º Secretário: Pb. Alancaster 
Chineider Librelon; 2º Secretário: Roberto 
Rocha Costa. Por favor, cubra estes queridos 
e dispostos irmãos com suas orações. 

VIAGEM – Rogamos que a igreja faça 
oração em favor dos nossos irmãos 

que estão em viagem. Dentre estes o Pr. 
Vinícius e Débora Coutinho, que estão em 
Redentora – RS, interior do estado, entre 
índios, levando a palavra de Deus para eles. 
Oremos por proteção, direção e autoridade 
para eles. O tema do trabalho é: Natureza e 
Missão da igreja e forma de governo da ICEB. 

CONHECER A JESUS – O que você fará 
para conhecer melhor o Senhor Jesus? 

Mantenha sua devocional em dia, faça a 
leitura da Bíblia numa versão nova, diminua 
o tempo de TV, não perca os cultos, reveja 
algumas mensagens que marcaram sua 
vida, leia bons livros sobre Jesus (duas 
sugestões:  JESUS – O maior de todos – 
Charles R Swindoll – Ed. Mundo Cristão, 
e: O JESUS que nunca conheci – Philip 
Yancey = Ed. Vida); participe da EBD (todas 
as lições neste mês serão sobre Jesus). O 
conselho no Livro de Oséias é “Conhecer e 
prosseguir em conhecer ao Senhor” (6.3). 

CORONA VÍRUS – Por conta desta 
pandemia de Corona Vírus, os profissionais 

da área de saúde que são membros de nossa 
igreja nos aconselharam a recomendar 
aos irmãos que se protejam, evitem sair de 
casa, usem o celular para fazer compras, 
façam visitas apenas virtuais, mantenham-
se alertas, pois os casos de contaminação 
cresceram assustadoramente em SJCampos 
e os hospitais estão bem cheios. Sua 
vida é muito preciosa para todos nós.

GRATIDÃO - Reconhecemos o quanto 
Deus foi bom com nossa Igreja, e 

como nos abençoou através da fidelidade 
dos irmãos nos DÍZIMOS num ano tão 
conturbado como foi 2020. Somos muito 

gratos aos irmãos que, mesmo com grande 
dificuldade, se mantiveram fiéis ao Senhor 
nos seus compromissos com a ICE SJC. 
Certamente isso subiu para memória de 
Deus e Ele irá recompensar a todos, pois 
prometeu: “e provai-me nisso, diz o Senhor 
dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas 
do céu e não derramar sobre vós benção sem 
medida.” (Ml 3.10) – “Bênçãos sem medida” - 
Foi o termo que Deus usou para descrever o 
que Ele fará. Continue firme na sua fidelidade 
ao Senhor neste novo ano de 2021.  

ESCOLA BÍBLICA DOMINCAL – A 
partir deste domingo (10 de janeiro) 

começamos a série de aulas especiais sobre 
a bendita pessoa de Jesus Cristo. Serão cinco 
aulas focadas exclusivamente em Jesus: 
Dia 10 - Sua família e o relacionamento 
com eles – Pb. Carlos Guedes; Dia 17 - Sua 
encarnação – Pb. Marco Vasconcelos; Dia 24 
- Seus ensinos e seu amor – Pb. José Perote; 
Dia 31 - Sua missão e volta – Pr. Edilson.                      
Ainda não sabemos como serão as aulas, se 
virtuais ou presencias, mas de qualquer forma 
vai valer muito participar. O link será liberado 
pouco antes do horário da aula – 10h30. 

BOAS NOTÍCIAS – Temos duas grandes 
notícias para dar aos irmãos: Com a 

graça de Deus, chegou o Davi Freitas de 
Oliveira, filho dos nossos irmãos André 
Oliveira e Fernanda Feitas, neto da Help. 
Davi chegou dia 19 de dezembro de 2020, 
às 7h52 com 51 cm e 3.890g. Todos estão 
bem e desfrutam de boa saúde. Também 
na noite do dia 05 de janeiro, às 21h54, 
com 47cm  e 2,830 kg chegou Victor 
Yusuf Flauzino, filho do Welington e Fran, 
veio com saúde e trouxe alegria a todos.

CONTATO COM A IGREJA – Gostaríamos 
de reforçar que a igreja possui um 

telefone fixo (12) 3921-3971 disponível 
para atender os irmãos durante o horário 
comercial, de segunda a sexta feira. Esse 
número é também o WhatsApp da igreja 
para facilitar o contato dos irmãos. Por favor, 
usem sempre este telefone para qualquer 
assunto relacionado à igreja. O telefone 
pessoal da secretária é para assuntos 
pessoais com ela, e não sobre a igreja. 
Contamos com a compreensão de todos.



Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icesjc@icesjc.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

“Mas eu me lembrarei da aliança que 
fiz contigo nos dias da tua mocidade 
e estabelecerei contigo uma aliança 
eterna” (Ez 16.60).  Segunda-feira – Ez 
12.1-28 (o cativeiro); Terça feira – Ez 
13.1-23 (falsos profetas); Quarta-feira 
– Ez 14.1-23 (castigos); Quinta feira – 
Ez 15.1-8 (Jerusalém); Sexta feira – Ez 
16.1-34 (infidelidade); Sábado – Ez 
16.35-63 (aliança); Domingo – Ez 18.1-
32 (responsabilidade). “Estabelecerei a 
minha aliança contigo, e saberás que eu 
sou o Senhor,” (Ez 16.62).

ANA BEATRIZ DOS PASSOS DE OLIVEIRA
ANA CAROLINA SOUZA PIRES DE OLIVEIRA
ANDRE LUIS MOREIRA PINHA
EUNICE OLIVEIRA DA SILVA
JULIA DE CARVALHO COSTA
VANDA OLOPES
MATHEUS GABRIEL KARATANASOV BELONI
RENAN MIRANDA MURAMOTO
ERICA ELIS GRANGEIRO SOARES
SONIA C. C. DE ALCANTARA GARELHA
DAISY BRAGA SHOJI

ALINE e RODRIGO MENESES
TATIANA e ANDRE LUIS MOREIRA PINHA
MARIA TEREZA e MAURICIO MORALES
IVANILDE e EURIPEDES ALGARTE PINTOR
MARIA LÚCIA e ESDRAS COSTA DE OLIVEIRA
GABRIELA e LUIS FILIPE BELONI
ANA LUCIA e MANOEL COUTINHO COSTA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO B

Dc. Paulo Amaral 
Dc. Fábio Verissimo  
Pb. Marcos Vasconcelos  
Matheus Vasconcelos  
Tiago Nascimento  
Tales Nascimento  
Letícia Carvalho

Domingo
09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira
08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

Reflexão Diária
Banco do Brasil: (Dizimos e ofertas)
Agência: 3443-6    C/C: 19.600-2
 Enviar comprovantes para:

tesouraria@icesjc.com.br

Banco do Brasil: (Apenas missões)
Agência: 0175-9    C/C: 10.6753-2

Bradesco: (Apenas missões)
Agência: 0225-9    C/C: 358726-6
 Enviar comprovantes para:

missoes@icesjc.com.br

CNPJ: 45.693.165/0001-24

GRUPO C

Dc. Josias Custodio
Dc. Claudio Osiro
Pb. Milton Santos
Reinaldo Mantovani Jr.
Renan Muramoto
Lídia Berbert
Débora Coutinho


